
 

1.   ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
Спеціалізація Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціальність 072«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Ступінь вищої освіти  Молодший спеціаліст 

Освітня кваліфікація (кваліфікація в 

дипломі) 

Молодший спеціаліст з фінансів, 

банківської справи та страхування 

Загальна кількість кредитів ЄКТС 120 кредитів ЄКТС 

Термін навчання  2 роки 10 місяців 

1. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітньо-

професійною програмою 

- базова загальна середня освіта; 

- повна загальна середня освіта, за умови вступу на старші курси; 

- умови прийому на навчання за програмою регламентуються Правилами прийому  

2.   Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Місце в логічній послідов-
ності вивчення  

№ навчальної дисципліни, назва 
навчальноїдисципліни (курсової роботи, 

проекту) 

 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

 

Місце в логічній 
послідовності вивчення 

(рік навчання) 

3. Правознавство 3 1 

11. Екологія  3 1 

12. Безпека життєдіяльності 3 1 

21. Вступ до спеціальності  3 1 

1. Основи філософських знань  3 2 

4. Історія України 3 2 

6. Культурологія 3 2 

7. Політична економія 3 2 

8. Інформатика та комп’ютерна техніка 3 2 

9. Економіка підприємства 3 2 

10. Бухгалтерський облік 3 2 

26.1. Статистика 

26.2 .Фінансова статистика 

3 2 

14. Податкова система 4,5 2 

16. Гроші і кредит 3 2 

23.1. Соціологія 

23.2. Історія української культури 

3 2 

5. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

3 2 

27.1. Бюджетна система 

27.2. Державний фінансовий контроль 

3 2 



15. Фінанси 6 2,3 

13. Банківські операції 6 3 

20. Охорона праці 3 3 

2. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 3 

22. Фізичне виховання 6 3 

24.1. Вища математика 

24.2. Логіка 

3 3 

25.1. Фінанси підприємства 

25.2. Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання 

3 3 

17. Казначейська справа 3 3 

28.1. Бухгалтерський облік і звітність у 

комерційних банках 

28.2. Аудит 

4,5 3 

18. Страхові послуги 4,5 3 

19. Інформаційні системи і технології у 

фінансово-кредитних установах 

4,5 3 

29.1. Міжнародна економіка 

29.2. Зовнішньо-економічна діяльність 

3 3 

30. Навчальна практика 4,5 2 

31. Виробнича практика 10,5 3 

Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти  

Кваліфікаційний екзамен відповідно до 
Програми кваліфікаційного екзамену 
для студентів спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» освітнього ступення  
«молодший спеціаліст», Положення 
про організацію освітнього процесу, 
Положення про оцінювання 
успішності, Положення про 
екзаменаційну комісію з атестації 
здобувача вищої освіти. 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки) 

75 

 
Результати навчання за циклами дисциплін: 

 

Загальної підготовки: 

 

1. Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

 

2. Підвищення загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної 

компетентності, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, що 

забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 

 

3. Формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок ділового 

спілкування, читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання 

анотації/реферату/ділового листа, робота з комерційною документацією. 

 



4. Базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для 

володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати 

математичні методи в обраній професії; 

 

5. Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички 

використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння 

створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 

 

6. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін; 

 

7. Розуміння економічних відносин як суспільної форми виробництва, проблеми 

ефективного використання природних, виробничих і людських ресурсів, шляхів 

забезпечення суспільних потреб у різних економічних формаціях. 

 

Професійної підготовки: 

 

1. Базові знання прикладної економіки, організації та результативності господарювання на 

рівні первинної ланки суспільного виробництва та вміння їх використовувати в професійній 

діяльності; 

 

2. Базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення в теорії фінансів; 

 

3. Базові уявлення про нормативні та довідкові матеріали з питань фінансової діяльності; 

 

4. Базові знання про фінансові відносини суб’єктів господарювання, фінансові ресурси та 

джерела їх формування, організацію фінансів підприємств; володіння методами 

фінансового планування, оцінювання фінансового стану підприємств для застосування у 

професійній діяльності; 

 

5. Вміння застосовувати статистичні методи збирання, обробки та аналізу інформації 

стосовно соціально-економічних явищ і процесів; 

 

6. Володіння методами аналітичної роботи, пов’язаними з фінансовими аспектами 

діяльності комерційних і некомерційних організацій різних організаційно-правових форм, 

зокрема фінансово-кредитних; 

 

7. Вміння провести аналіз і оцінити існуючі фінансово-економічні ризики, скласти і 

обгрунтувати прогноз динаміки основних фінансовоекономічних показників на мікро-, 

макрорівні; 

 

8. Здатність на основі комплексного економічного і фінансового аналізу оцінити 

результати і ефективність фінансово-господарської діяльності організацій різних 

організаційно-правових форм серед них фінансово-кредитних, органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 

9. Вміння оцінити поточну, коротко- і довгострокову фінансову стійкість; 

 

10. Формування практичних навичок розробки бюджетів і фінансових планів організацій, 

зокрема фінансово-кредитних, а також розрахунків до бюджетів різних рівнів; 

 

3. 
Очікувані результати навчання 

 Компетентності, якими повинен оволодіти молодший спеціаліст  



Загальні 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною та іноземними 

мовами як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

адаптуватися та діяти у новій ситуації. 

ЗК 7. Здатність працювати як у команді, так і самостійно. 

ЗК 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 

соціально-відповідально та громадянсько-свідомо. 

 

Фахові (спеціальні) 

СК 1. Здатність до критичного осмислення концептуальних 

основ економічної теорії, які стосуються фінансів, 

банківської справи та страхування й узагальнюють засади і 

закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем. 

СК 2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію 

щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

СК 3. Вміння використовувати теоретичний та методичний  

інструментарій фінансової, економічної, математичної,  

статистичної, правової та інших наук для діагностики стану  

фінансових систем. 

СК 4. Здатність використовувати базові знання і практичні 

навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК 5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення, володіти інформаційними 

технологіями у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК 6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з 

нею інформацію. 

СК 7. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

 

Опис предметної області 

 
Ціль програми 

 

Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення 

професійної діяльності, спрямованої на забезпечення користувачів фінансовою інформацією 

для прийняття стратегічних рішень. 

Характеристика програми 

Предметна область, (галузь 

знань) 

07 Управління та адміністрування  

 



Основний фокус програми 

та спеціалізації 

Оволодіння теоретичними та практичними знаннями в галузі 

фінансів, кредиту, фінансового аналізу, банківської справи, 

страхування та планування результатів діяльності 

підприємств та установ в обраній галузі. 

Орієнтація програми Фундаментальна, прикладна, професійна.  

Програма складається з дисциплін соціально-гуманітарної, 

фундаментальної природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки. 

Особливості програми Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих 

дисциплін для роботи у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування; практична підготовка протягом навчання на 

підприємствах, що займаються фінансовою діяльністю. 

 

Академічні та професійні права випускників. Працевлаштування випускників 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник придатний до працевлаштуванняна посади у 

відповідності до Національного класифікатора професій ДК 

003:2010: дилери (біржові торговці за свій рахунок) та 

брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій, 

страхові агенти, інспектори митної служби, інспектори 

фіскальної служби, інспектори із соціальної допомоги, 

інспектор кредитний, касир. 

Подальше навчання Здобуття кваліфікації бакалавра з фінансів, банківської справи 

та страхування, професіонал у сфері фінасів, банківської 

справи та страхування. 

 

http://www.dk003.com/?code=3411
http://www.dk003.com/?code=3411
http://www.dk003.com/?code=3412
http://www.dk003.com/?code=3441
http://www.dk003.com/?code=3442
http://www.dk003.com/?code=3442
http://www.dk003.com/?code=3443

